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Відзначення цього Дня приурочено до 
підписання світовою спільнотою 2 лютого 
1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної
угоди – Конвенції з водно-болотних угідь
міжнародного значення.

Це перша глобальна угода з 

охорони та  збереження природних ресурсів



3

До Конвенції приєдналися вже 171 країн

світу, на території яких розташовано 2300 водно-

болотних угідь міжнародного значення загальною

площею 249 579 562 гектарів, серед яких і Україна, де

мережа водно-болотних угідь міжнародного значення

нараховує 50 територій.
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Водно-болотні угіддя – що це таке? 

Водно-болотні угіддя можуть бути морськими або 
прісноводними, внутрішніми або прибережними, 
природними або створеними людиною

 Прісноводні водно-болотні угіддя: річки, озера, ставки, 
заплави, торфовища, болота, трясовини

 Морські водно-болотні угіддя: гирла річок, частини 
морського узбережжя, що затоплюються під час припливів й 
осушуються під час відпливів, приморські марші (солоноводні
болота), мангрові ліси, лагуни, коралові рифи, молюскові 
рифи

 Водно-болотні угіддя, створені людиною: ставки для 
розведення риби, рисові заливні поля, водосховища, 
солепромислові водойми
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Болота - надмірно зволожені ділянки суходолу з шаром 

торфу не менш як 30 см
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Найбільша у світі область болот – Пантанал, розташоване

в Бразилії та Болівії.
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Загальна площа боліт в нашій країні становить 940 

000 га (2%). Найбільше боліт в Україні в поліській

частині, де заболоченість досягає понад 7% 

території (у Волинській, Рівненській та Чернігівській

областях). Тут поширені переважно низинні болота, 

які живляться з допомогою поверхневого стоку та 

підґрунтових вод.

Найбільшим болотом України вважають болотний

масив Кремінне на межиріччі Льви і Ствиги та в 

долині Льви в Ракитнівському та Сарненському

районах Рівненської області. Загальна площа

масиву 35 тис. га.
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Офіційно визнані Рамсарською конвенцією: Кременчуцькі плавні, 

Черемське болото, аквально-скельний комплекс Карадагу, аквально-

скельний комплекс мису Казантип, аквально-прибережний комплекс мису

Опук, Дніпровсько-Орільська заплава, Поліські болота, пониззя річки

Смотрич, озеро Синевир, заплава Десни, болотний масив Переброди, 

Бакотська затока, Шацькі озера, заплава річки Стохід, заплава річки

Прип’ять, центральний і східний Сиваш, Тендрівська затока, Обитічна коса 

та Обитічна затока, Молочний лиман, Крива затока та Крива коса, 

Каркінітська та Джарилгацька затоки, гирло річки Берди, Бердянська

затока та Бердянська коса, Білосарайська коса та Білосарайська затока, 

Ягорлицька затока, Тилігульський лиман, північна частина Дністровського

лиману, озеро Сасик, озеро Кугурлуй, озеро Картал, межиріччя Дністра і 

Турунчука, Кілійське гирло, дельта Дніпра, система озер Шагани-Алібей-

Бурнас, Великий Чапельський під.

Шацькі озера
Поліські болота Білосарайська коса 

Водно-болотні угіддя міжнародного значення
в Україні
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Молочний лиман Лиман Шагани

Дністровський лиман

Бердянська затока

Болотний масив Переброди



12

Має свої угіддя міжнародного значення і Вінниччина. У 

2011 році ділянка в долині річки Дністер включена до 

Списку водно-болотних угідь міжнародного значення. Її

площа складає 5394,28 гектарів і охоплює території від

села Лядова до міста Ямпіль. 
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Дана ділянка Дністра є місцем гніздування та зимівлі багатьох видів
водоплавних та навколоводних птахів. Взимку на відкритих плесах можна 
бачити скупчення крижня, лебедя-шипуна, сірої та білої чапель, лиски; 
червонокнижних видів: гоголя, лебедя-кликуна, великого, середнього та 
малого крехів, чубатої черні, свіязі, сірої гуски та багатьох інших. За оцінкою
фахівців тут зустрічаються птахи 205 видів, з яких 113 – гніздиться. Під час 
весняної та осінньої міграції тисячі різних птахів знаходять тут їжу та 
відпочинок. 
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У зв’язку із відзначенням дня водно-болотних угідь варто згадати такі заповідні

місця Вінниччини як Буго-Деснянський, Згарський та Сандрацький 

загальнозоологічні заказники; заказник "Горобовецький" – балкове болото з 

цінним, рідкісним в області, місцем зростання осоки волотчастої.

Буго-Деснянський загальнозоологічний 
заказник

Згарський загальнозоологічний 
заказник

Горобовецький заказник
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У 2016 року природно-заповідний фонд області поповнився новими територіями з 

водно-болотними угіддями: гідрологічним заказником «Ільківський став» (Ільківська

сільська рада) та орнітологічним заказником «Ставки» (Чечельницька селищна

рада).

Гідрологічний заказник «Ільківський став» Орнітологічний заказник «Ставки» 



16Річки та озера 

Більше 90% території Чечельницького району належить басейну річки 
Савранка, правій притоці Південного Бугу. Вона є головною річкою, що 
протікає через Чечельницький район. На своєму шляху приймає ряд 
допливів. Серед яких найбільшими є праві притоки Бритавка і Саражинка
та ліві — Струмок Савранка, Рогізка, Яланець, а також безіменні річки, які 
впадають в Савранку в смт Чечельник, с. Вербка та с. Берізки-
Чечельницькі

Водні об'єкти Чечельниччини
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Ставки

На території Чечельницького району знаходиться 44 
ставка, що становить лише 1,0% від кількості ставків 
області (в області нараховується 4033 ставків загальною 
площею 20,5 тис. га). На жаль, на території Парку ставків 
немає.

Водні об'єкти Чечельниччини



18Болота
На території Парку фактично відсутні заболочені землі. Проте в 

деяких місцях присутні низинні заболочені ділянки, які належать 
землям запасу, таких сільських рад:

Лузька с.р. — 0,5 га
Чечельницька с.р. — 0,3га
Стратіївська с.р — 1,1 га

Всього по Чечельницькому району: 1,9 га
Торканівська с.р — 10,7 га

Всього по Тростянецькому району: 10,7 га
Всього по Парку: 12,6 га.

Водні об'єкти Чечельниччини
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Заболочені ділянки Парку відносяться до низових боліт

Низи́нне болото —яке утворюється в низинах, де збираються ґрунтові

води, багаті на мінеральні речовини. Низинні болота мають пласку

поверхню та багату різноманітну рослинність.

Хоча низинні болота можуть живитися й атмосферними опадами, головну

роль в їх водозабезпеченні відіграють ґрунтові води. Болото отримує від

них мінеральні речовини, склад і кількість яких залежать від

ґрунтоутворюючих і підстилаючих порід.

Водні об'єкти Чечельниччини
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Для рослинності низинних боліт характерні зелені мохи, хвощ, 

висока густа осока, очерет, зарості верби, вільхи

Для тварин низинних боліт характерний унікальний 

орнітологічний комплекс  представлений водоплавними птахами: 

дикі качки, лебеді  тощо; чаплі, лелеки, журавель, бекас, деркач.

Тут селяться  фазани, дятли, гніздяться хижі птахи.

Водно-болотні угіддя є місцем перебування черепах, ящірок, жаб.

В околицях може перебувати  кіт лісовий, кажани, дикі свині.



21Вода - життя

Водно-болотні угіддя (Ветланди) це широке коло

водойм, мілководь, а також надмірно зволожених

ділянок території, де водне дзеркало знаходиться на

поверхні землі.

Вода - основний чинник, який визначає умови життя

рослин і тварин і контролює стан навколишнього

середовища.
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Вода, водно-болотні угіддя 
та життя нероздільні

Цьогорічна тема привертає увагу до питань пов’язаних з

використанням прісної води, а також ролі водно-болотних угідь у

накопичені, очищенні та постачанні прісної води для потреб

людства і природних процесів.
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Водно-болотні угіддя та прісна вода

Вода повсюди… Наша «блакитна» планета, 

здається, залита водою

 Однак лише 2,5% води – це прісна вода, яка 

зберігається переважно в льодовиках, снігових шапках 

на вершинах гір або ж у підземних водоносних 

горизонтах

 Менше 1% прісної води придатні до вживання, причому 

0,3% припадає на річки та озера

Це вся прісна вода, яку ми маємо, і більша її 

частина надходить з водно-болотних угідь.
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Нероздільні: вода та водно-болотні 
угіддя

Водно-болотні угіддя життєво необхідні для води

 Поглинають та зберігають дощову воду і поповнюють 

підземні водоносні горизонти

 Регулюють кількість і постачання води, подаючи воду в 

потрібний час у потрібне місце в необхідній кількості

 Покращують якість води шляхом усунення й абсорбції 

забруднюючих речовин
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Водно-болотні угіддя підтримують 
життя

Сприяють нашому здоров’ю

- Чисті водойми є природним джерелом безпечної питної води.

- Кожній людині потрібно 20-50 літрів води на день для основних 

потреб: пиття, приготування їжі та прибирання. 

- Майже два мільярди людей в Азії і 380 мільйонів жителів ЄС

залежить від ґрунтових вод.

- Водно-болотні угіддя допомагають очистити і поповнити 

водоносні горизонти від яких залежить людство. 
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Водно-болотні угіддя 
підтримують життя

Мають важливе значення для біорізноманіття

- 40 % видів світу мешкають у водно-болотних угіддях, зокрема у 

прісноводних водоймах щорічно виявляють 200 нових видів риб

- Слугують домівкою для понад 100 000 відомих  прісноводних 
видів

- 257 нових видів прісноводних риб були виявлені в басейні 
Амазонки між 1999-2009 роками

- Необхідні для багатьох земноводних і плазунів, а також для 
розмноження птахів та їх міграцій

- Індивідуальні водно-болотні угіддя часто мають свої «ендемічні 
види»

- Форми життя унікальні для конкретного місця
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Водно-болотні угіддя 
підтримують життя

Постачають їжу, підтримують виробництво 

харчових продуктів

- Водно-болотні угіддя дають нам більшість риби, яку ми 

споживаємо, а також рис для 3,5 мільярдів людей і воду для 

сільського господарства

- Рис, вирощений на полях водно-болотних угідь, є основним 

продуктом харчування майже для трьох мільярдів людей

- 70% підземних вод, що видобуваються, використовуються для 

зрошення

- У середньому одна людина споживає близько 19 кг риби на рік

- Дві третини всіх основних продовольчих видів риб залежать від 

прибережних водно-болотних угідь в певний момент свого життя

- Особливо важливі мангрові зарості і лимани
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Водно-болотні угіддя підтримують 
розвиток

Підтримують економіку

 Водно-болотні угіддя забезпечують понад мільярд робочих місць і послуг 

вартістю 47 трлн.$ на рік

Захищають від стихійних лих

 Прибережні водно-болотні угіддя захищають місцеві громади від 

руйнівного впливу штормів

 Кожен акр (0,4 гектара) внутрішніх водно-болотних угідь пог

линає до 1,5 млн. галонів (5,7 млн. літрів) паводкових вод

 Життя 61,8 мільйона людей безпосередньо залежить від риболовлі  та аквакультури

 Продукти водно-болотних  угідь :

• Деревоматеріали для будівництва та опалення

• Рослинна олія

• Лікарські рослини

• Стебла і листя для плетіння

• Корм для тварин
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Водно-болотні угіддя 
підтримують розвиток

Вирішують проблему зміни клімату

- Торфовища, мангрові ліси, солоноводні болота, нашарування 
морської трави є одними з найбільш ефективних екосистем для 

поглинання й утримування вуглецю

- болота покривають лише 3 % суші , але вони містять 30 % світових 
запасів вуглецю, що зберігається на Землі

- Містять зв’язаного вуглецю удвічі більше, ніж усі ліси світу 

- В умовах підвищення рівня моря, прибережні водно-болотні угіддя 
зменшують вплив штормів, тайфунів і цунамі

- Очеретяні зарості, солончаки та  мангрові ліси виступають в якості 
буферів – їх корені зберігають берегову лінію і протистоять ерозії

- Прибережні водно-болотні угіддя мають підвищену стійкість до 
наслідків зміни клімату

- Вологі луки і торф’яні болота діють як природні губки

• Вбирають опади, створюючи великі басейни, які запобігають 
розливам річок 

• Можуть слугувати захистом від посухи
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Пропозиція та попит на воду

Нестійкий розвиток, приріст населення, 

урбанізація та споживання спустошили водно-

болотні угіддя, виснажуючи запаси прісної води: 

 За останні 100 років споживання води зросло в шість разів, і 

продовжує зростати на 1% щорічно

 Ми використовуємо більше води, ніж земля може поповнювати

 Необхідно на 70% більше їжі та на 14% більше води на 

сільськогосподарські потреби для очікуваних у 2050 році 10-ти 

млрд. населення Землі

 Прогнозують, що до 2050 року використання води у 

промисловості й енергетиці зросте до 24%
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Втрата водно-болотних угідь та 
нестача води

Втрата і деградація водно-болотних угідь 
внаслідок земле- та водовикористання, а також 
зміни клімату інтенсифікують водну кризу:

 Близько 90% водно-болотних угідь в усьому світі було

втрачено з 1700-х років

 Забрудненням та патогенам виявлені майже у всіх 

джерелах прісної води 

 Фрагментація річок та переривання водних потоків 

дамбами, водовідведенням і втратою водно-болотних угідь 

загрожують постачанню прісної води

 Майже 75% стихійних лих пов'язані з водою 
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Вплив на людей та економіку

• 2,2 млрд. людей не мають доступу до безпечної питної води, через що 

485,000 щороку помирають

• Втрата прісноводних водно-болотних угідь коштувала 2,7 трлн.$

на рік унаслідок недоотриманих товарів і послуг (1997-2011) 

• Протягом останніх 20 років 166,000 людей загинули та 3 млрд.

постраждали від повеней і посух, що вилилось у майже 700 млрд.$

збитків для економіки

• Незабезпеченість водою відіграла значну роль у конфліктах 

принаймні в 45 країнах у 2017 році

• Сотням мільйонів людей у прибережних зонах загрожують шторми 

та повені через втрату мангрових лісів, солоноводних боліт і 

нашарувань морської трави
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Втрата водно-болотних угідь та 
наша планета

• Кожен третій прісноводний вид і чверть усіх болотних 

видів стикаються з вимиранням у зв'язку із занепадом 

заболочених територій

 Інтенсивний розвиток водної інфраструктури є ключовим фактором 

35%-го падіння чисельності біорізноманіття прісних водойм протягом 

1970-2005 рр.

• Зміна клімату загострює кризу водних ресурсів та 

заболочених територій

 До 2050 року прогнозують значне зменшення площі відновлюваних 

поверхневих та підземних вод на території регіонів із перманентними 

засухами

 Нестачу води відчують і нові регіони, що призведе до посилення 

конкуренції за водні ресурси між людьми та екосистемами
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Як можна зберегти водно-болотні угіддя?

- Розумне планування земле- та водокористування

- Використовувати всі водно-болотні угіддя мудро.

- Задоволення потреб людини при збереженні 

біорізноманіття та інших послуг, що можуть надати 

водно-болотні угіддя.

- Відновлення водно-болотних угідь, які були 

деградовані
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Водно-болотні угіддя для стійкого 
водопостачання

Ми могли б мати достатньо води, якби ми більше 

цінували і краще розпоряджалися водно-болотними 

угіддями та водою і сприймали їх як спільну 

відповідальність.

• Припинити знищення, почати відновлення

 Захист, відновлення та раціональне використання водно-

болотних угідь сприяють задоволенню підвищеного попиту на 

воду

• Інтегроване управління водними ресурсами

 Розпоряджатися водою, землею та ресурсами так, щоб досягти 

максимуму соціального й економічного добробуту, не ставлячи 

під загрозу стійкість екосистем
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Що ви можете зробити? 

• Не гатіть гребель, не переспрямовуйте водні потоки та не осушуйте

• Промисловість має можливості скоротити використання води до 50%

• Сільське господарство може виробляти їжу та захищати водно-

болотні угіддя

• Не марнуйте їжу. Скоротивши на 1,3 млрд. тонн кількість харчових 

відходів, що з'являються на всіх етапах виготовлення, від лану до 

вашого столу, можна було б щорічно зберігати стільки води, скільки 

можна помістити у Женевське озеро тричі

• Збільшуйте інвестування у водно-болотні угіддя як 

природоорієнтовані рішення для управління водними ресурсами, що 

наразі складає менше 1%  

• Інтегруйте управління водними ресурсами до секторальної політики й 

місцевого, національного, міжнародного планування
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 Досліджуйте водно-болотні угіддя для себе:

- ознайомся зі списком Рамсарських угідь;

- поговоріть з відповідальними представниками органів влади 

та установ природно-заповідного фонду  і запитайте, чим ви 

можете  допомогти;

- допоможіть іншим зрозуміти переваги водно-болотних угідь.

 Організовуйте очищення водно-болотних угідь

• Разом із групою ви швидко очистите територію від сміття 

• Зробіть фотографії до і після, щоб зафіксувати результат

Що можна зробити? 



40Що я можу зробити особисто?

 Приймайте повсякденні рішення з урахуванням захисту 

навколишнього природного середовища

• Купуйте екологічно продукцію

• Приймайте душ швидко

• Сортуйте побутові відходи

• Вирощуйте аборигенні рослини і використовуйте органічні добрива у вашому 

власному саду

 Приєднуйтеся до інших, щоб змінити ситуацію на краще

 Візьміть участь у відзначені Всесвітнього дня водно-болотних 

угідь
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